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EVENIMENTE INTERNE 

 
- Ministere 
* Chişinău: Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare ştiințifică și dezvoltare 
tehnologică, Mihnea Costoiu, efectuează o vizită în Republica Moldova (11 - 13 iul.) 
* Dubrovnik: Participarea ministrului afacerilor externe, Titus Corlăţean, la Croaţia Forum 
Dubrovnik (11 - 12 iul.) 
 
- Partide 
* Partidul Mişcarea Populară organizează din nou „Ora de Mişcare”, de această dată 
alături de campioana mondială la Kempo, Alina Pascu - ora 9:30, în Parcul Herăstrău, 
intrarea Charles de Gaulle 
 
- Organizaţii 
* Asociaţiile „Depind de noi”, „Prietenii mei”, „Cuţu, cuţu”, în colaborare cu Asociaţia 
pentru siguranţa mediului şi a animalelor, Asociaţia „Phoenyx”, Asociaţia ”Chance-Cares”, 
organizează „Târgul pentru protecţia animalelor” – ora 11:00, în Parcul Tineretului (lângă 
ţarcul amenajat pentru plimbarea câinilor) (12 - 13 iul.) 
* Mamaia: Asociaţia Felină SofistiCAT organizează Expoziţia Feline Internaţionale de Vară 
SofistiCAT - „Corabia pisicilor”, ediţiile 35-36 - ora 13:00, la Pavilionul Expoziţional (12 - 
13 iul.) 
 
- Social 
* A doua ediție a „Swimathon București”, competiție de înot cu strângere de fonduri 
pentru 30 de proiecte comunitare – ora 9:00, la Bazinul Olimpic „Lia Manoliu”. Două 
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dintre proiectele înscrise în competiție adună la start echipe de arhitecți care strâng bani 
pentru reconstrucția unui imobil și pentru un curs opțional de arhitectură în 26 de clase 
din municipiu. Organizatorul evenimentului este Fundaţia Comunitară Bucureşti 
 
- Cultură 
* Actorul şi cântăreţul american Hugh Laurie susţine, pentru prima dată în România, un 
concert, alături de The Copper Bottom Band, eveniment organizat de Phoenix 
Entertainment – ora 20:00, la Sala Palatului 
* Avrig, jud. Sibiu: Festivalul Folcloric „Florile Oltului” - ediția a 49-a - ora 18:00, în 
centrul oraşului (12 - 13 iul.). Organizatorii evenimentului sunt: Primăria Avrig, Consiliul 
Local Avrig, CIT și Biblioteca Avrig, în parteneriat cu Asociația „Prietenii Avrigului” 
* Craiova: Casa de Cultură a Studenților Craiova și trupa de teatru amator Face Act vă 
organizează o „expoziție de statui vii”, în cadrul proiectului  „Face Act summer 2014” - ora 
19:00, la intrarea principală din Parcul Nicolae Romanescu 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- 1797: A murit Ienăchiţă Văcărescu, istoric, filolog şi poet; în 1787 a tipărit "Observaţii 
sau băgări de seamă asupra regulelor şi orânduielilor gramaticii rumâneşti", prima 
gramatică în limba română; autor, între altele, de dicţionare bilingve (român-german, 
german-român şi român-turc, turc-român) (n. 1740). NOTĂ: Unele surse dau ca dată a 
naşterii 11 iulie 1797     
 
- 1859: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna Ordonanţa Domnească nr. 276 de 
înfiinţare a Oficiului Central de Statistică Administrativă, actul de naştere a statisticii 
oficiale în România; de acest moment îşi leagă numele şi doi eminenţi economişti români 
ai secolului al XIX-lea, Dionisie Pop Marţian şi Ion Ionescu de la Brad - 155 de ani. NOTĂ: 
"Ziua statisticianului", instituită prin Hotărârea de Guvern 592/2002; se marchează în a 
doua duminică a lunii iulie (anul acesta pe 13 iulie)   
 
- 1909, 12/25: S-a născut Constantin Noica, filosof, eseist, poet şi publicist; mentor 
spiritual în cadrul aşa-numitei "Şcoli de la Păltiniş"; deţinut politic între anii 1958 şi 1964; 
membru post-mortem al Academiei Române (1990) (m. 1987) - 105 ani. NOTĂ: 
Dicţionarul esenţial al scriitorilor români (2000) dă naşterea la 11/24.VII.1909, iar 
Dicţionarul Membrii Academiei Române (1866-2003), la 24.VII.1909; alte surse dau 
naşterea la 25.VII.1909  
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Buenos Aires: Vizita oficială a preşedintelui rus Vladimir Putin, la invitaţia preşedintelui 
argentinian Cristina Fernandez de Kirchner 
 
- Antalya: Premierul turc Recep Tayyip Erdogan participă la un miting în cadrul 
programului candidaturii sale la alegerile prezidenţiale 
 
- Viena: Vizita secretarului de stat american, John Kerry, care va participa duminică la o 
reuniune pe tema programului nuclear iranian, alături de şefii diplomaţiilor marilor puteri 
occidentale şi de reprezentanţii Rusiei şi Chinei 
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- Brasilia: Finala mică din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal Brazilia 2014, între 
echipele Braziliei şi Olandei - ora 23:00 (ora României) 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Ziua Naţională a Republicii Kiribati (fostele Insule Gilbert); aniversarea proclamării 
independenţei/1979 - 35 de ani   
 
- Ziua Naţională a Republicii Democratice São Tomé şi Principe; aniversarea proclamării 
independenţei - 1975   
 
- 1854: S-a născut George Eastman, inventator şi industriaş american; a realizat şi utilizat 
pentru prima oară, în 1878, plăcile de bromură gelatinoasă de argint în domeniul tehnicii 
fotografice; a inventat, în 1888, aparatul de fotografiat "Kodak", iar în 1889 a brevetat 
filmul transparent de nitroceluloză; în 1892 a fondat "Eastman Kodak Company" (m. 
1932) - 160 de ani  
 
- 1904: S-a născut Pablo Neruda (pseudonimul literar al lui Neftali Ricardo Reyes 
Basoalto), poet şi diplomat chilian; unul dintre cei mai importanţi poeţi latino-americani ai 
secolului al XX-lea; Premiul Nobel pentru Literatură în 1971 (m. 1973) - 110 ani  
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